Orsz6ggy0les
Mentelmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6oheflfi ile

Az Orszaggytilesrol szolo 2012. evi XXXVI. torveny 1. sz. melleklete alapj6n

Vogyon-, jiivedelem- ds gazdosdgi eirdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyfrldsi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemelye

l

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: ors:itggt {ilesi kepv'iselii
orsz6ggy[il6si kepviselci

az orszaggytilesi kepviselcivel kozos hiztartisban elo hizas- vagy elett6rs (a
tov6bbiakban : hizas- I 6lett6rs)

c)

az orszaggyrilesi kepviselovel kozos hintarttsban 6lo gyermek (a tovribbiakban:
gyermek)

2

Az orszirggyulesi k6pviselti

3

A hiizas-l6lett6rs neve: Kinisch Andrea

4

A gyermek(ei) neve: Arato Erik Burnubas

neve: Arato Gergelv Laszlo
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok'

l.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Gydl

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
300

c)

ni

Miiveldsi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevez6se):
Telek

d)

e)

0

Az epiilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lakoh6z, iid[i16, gazdashgi 6piilet stb.), az
6piilet alaptertilete :
Lakdhaz, I 68 m'
Az tngatlan jogijellege (csal6di haz, tarsashaz, szovetkezetihdz, m[iemlek, mtihely,
izlet, m[iterem, rendelci, gardzs, b6nyatelck stb.):

Csaladi haz
A nyilatkozojog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvezo, b6rlo
stb.):
Tula.ldonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

l/2

jogviszony kezdete): l'asarlas, 2003

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezcien kell kitolteni
Vagyoni
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II.
Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pjrirmiivek:
a) szemelygepkocsi:

a szerz€s ideje, jogcime

Citroen C4 Picasso

tipus

2016, Vasarlds
Opel A.stra 1997

a szerz€,s ideje, jogcime:

tipus

2016, Va.sarlas
Dac'iu Du.ster

a szerzls ideje, jogcime:

tipus

2019, Vasarlas

b) tehergepj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:
c) motorkerekpdr:

tipus

a szerzls idcje, jogcime:

2. Yizi vagy l6gi
a)

jdrmii:

jellege:
tipusa:

a szerzls ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevezese

db

megnevezese

db

a szerzls ideje, jogcime: -----

b) gyujtemeny:

Vagyoni lllapot id1pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.

4

a szerzes ideje, jogcime: -----

Egy6b, darabonkent vagy keszletenkent (gyrijtem6nykent) a mindenkori kepviseloi
alapdij hathavi osszeg6t meghalado erteku ingos6g:

4.

a) megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcime:

5.

Ertekpaplrban elhelyezett megtakarit6s v agy egyeb befektetes (r6szv6ny, kcitveny,
r6szj egy, kincstdrjegy, vagyonje gy, nagy 6rt6kri biztosit6s, stb. ) :

megnevez6s:

KH eletbiztositas

ndvertek, biztosit6si risszeg

, 1532700

megnevez6s:

General i eletbiztositds

nevert6k, biztosit6si osszeg

, I 13400

6.

Takarekbet6tben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori kepviseloi alapdij hathavi osszeg6t meghalado keszpenz: ----- Ft

8.

Az risszessegeben a mindenkori kepviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado
penzintezeti szamlakoveteles vagy mas, szerzodes alapjan fenn6llo penzkovetelds:

a)

p6nzint6zetiszttmlakoveteles:

forintban: 940000
devizi$an ( forint6rt6ken) : -----

b)
9

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo penzkoveteles osszege: ----- Ft

M6s, jelentosebb ertekti vagyontiirgyak, ha azok egytittes ert6ke a mindenkori

kepviseloi alapdij hathavi osszeget meghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoni
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a koztartozfls cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tart ozhsait

l.Kozlartozas (ado, v6m, illetek, tb. jarulck stb.): ----- forint
2. Penzintezettel szembeni tartoztts (hitel, kolcson stb.): 14650000 forint
3. Maganszem6lyekkel szembeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni lllapot id6pontja: 2019.12.31. Jivdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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B) r6sz

"I

OVNN

ELE

MNYI LATK OZAT

(az orszflggyfilflsi k6pvisel6 javadalmazilsrln kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

)

Foglalkozisa'. Oktato
Munkahelye:
Sztinetelteti-e foglalko zitsit? : i ge n
Fogl alko zistbol szdrmazo hav i adokote les (brutto) j ovedelme
----- Ft

:

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
adokote I es j ovede lme szarmazik:

a)

A tevekenys6g megnevezlse: tonulmdnyirds

b)

A kifizetci szem6lye (kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartrisi kotelezettseg al6 esci
tev6kenys6gek): Uj Kd:tarsusugert Alapinunv

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idoszakos): eseti (3
dh. tanulmany)

d)

A jovedelem (brutto) cisszege: 1525000 Ft

Csak az orsziggytilesi k6pviselci tolti ki!
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKE LTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

I

Gazdasitgi t6rsas6g neve: Sarga ilt

2

Sz6khelye: Gyal

.t

KFT

KFT

J

Gazdasitgi t6rsas 69 formi$a:

4

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):
Tulajdonos

5

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arhnya: 5l%%

6

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ariinya: 5l%%

7

Nyeres6gbcil valo r6szesedese: 5l'%

8

A

gazdas6gi t6rsas6gban viselt

o/o

tisztsege llgt'vezetd

Vagyoni dllapot id6pontja: 2019.12.31. Jov1hagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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D) r6sz
,

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pviseldnek az Orszrlggyiil6st6lo sajrlt prlrtjr[t6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkrlt t6mogat6 alapitvfnyt6l kapott, a
k6pvisetd munkfjinak elklt6s6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6v6
juttatrlsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)
A juttatris ideje

A

juttatis

A juttatrls 6rt6ke

megnevez6se

20t8

SIM Karg'a

0

2018

Mobiltelefon Samsung
Galaq,SS

t30 36t

201tl

Notebook Dell Latitude
5480 *eger+tdska

245 500

20t8

0zentanvagkartys

tdniny szerint
meghaturozott

2018
2018

szemelvek

trin in), s:erint
me ghat arozct t t ert e kb e n

Iroduha.s:nulut

tdnin)'szerint

tevekenyseget segitri

meghatarozott erte kben

Csak az orszitggytil6si k6pviselci tolti ki!
Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatfisival tisszefiigg6sben kapott
ajinddkair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja alfi nem tartozfl ingyenes juttat6sair6l (a
tovibbiakban : aj r[nd6k)

Az ajhnd6kozrls ideje

Az ajind6k

megnevez6se

Az ajfind6k 6rt6ke

Csak az orszirggytilesi k6pviselci tolti ki!
Vagyoni illapot id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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F) r6sz
,

KIMUTATAS
brlrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ffizildd egy6b
jogosultsriga alapjr[n, tovfbbf e nyilatkozat C) pontjiban megielti)t gazdasrlgi
tirsasrlg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s trlmogatrlsokr6l (a tov6bbiakban:

timogatis)
A timogatis

A timogatis

A timogatis

A timogat6st

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nytjtri

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: Budapest , 2020

ev

.januar ho

A timogat6s c6lja

A t6mogatist
6rt6ke

2,8. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshiztartiisban €16hinas-/elett6rsam,
hazusttit's0nt

valamint a velem kozos hinlartisban elci gyermeke(i)m,
Arat(t Erik Burnuba.s
nyi tatko zatifil ny ilatkozatait.'

a kepv

Csak az orszitggyiil6si kepviselci trilti ki!
Vagyoni
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